CARTA MENSAL: Janeiro/2012
Prezados Investidores,
No mês de Janeiro os Fundos BC FIA e BC FIM tiveram retorno de +9,71% e +4,02% (451,13% do CDI), versus desempenho do
Ibovespa de +11,13%. Em 12 meses as variações acumuladas são de +3,44% (BC FIA) e +10,55%(BC FIM) versus Ibovespa de -5,26% e
CDI de +11,64%, respectivamente. Desde o início, em termos anualizados, o retorno do BC FIA é de +52,36% e do BC FIM de +19,16%
(175,80% do CDI), em comparação com +14,13% do Ibovespa.
A Bolsa brasileira começa 2012 com expressivo fluxo de compra de investidores estrangeiros. Até o dia 09 de fevereiro, a Bovespa
registrou quase R$ 9 bilhões de investimento estrangeiro. Somente como comparação, durante o ano de 2009 inteiro, em que a
Bovespa valorizou-se 83% ,entraram R$ 20 bilhões de estrangeiros. Nos chama atenção tanto esse número quanto o valor de venda
de ações por pessoas físicas, que já acumula impressionantes R$ 58 bilhões desde o início de 2009.
Os Fundos continuam investindo nos temas abordados nas cartas mensais anteriores.
Estamos (i) otimistas em relação à dinâmica de crescimento associada a baixas taxas de inflação da economia brasileira, (ii) com viés
positivo em relação à recuperação dos EUA, (iii) pessimistas em relação ao crescimento na Europa e (iv) com dúvidas em relação a
China.
Os desenvolvimentos recentes na Europa, desde à melhora dos yields soberanos de Portugal, Itália e Espanha à aprovação do pacote
de austeridade grego nos soam “artificiais”, pois o continente continuará endividado e sem qualquer dinamismo econômico (exceto
Alemanha). Entendemos que a Europa está ganhando tempo e evitando ruptura com as LTROs (Long-Term Refinancing Operation),
mas o foco do problema continuará sem solução.
Assim, os Fundos continuam investindo em empresas cujo desempenho dependerá de fatores intrínsecos ou ainda em empresas
ligadas ao crescimento do Brasil, que apresenta capacidade de reflacionar sua economia nesse momento de incerteza global,
majoritariamente nos setores de consumo, educação, saúde, infra-estrutura, bancos e seguradoras.
Como destaques positivos do mês, podemos citar nossa carteira de ações, que subiu 10,74%, com forte desempenho de
Hypermarcas, Dufry e Kroton.
No book de hedges, mantemos posição aplicada nos juros nominal e real intermediários, além de posição vendida em Euro x Usd e,
recentemente, aumentamos proteção via opções e futuros de Ibovespa.
Seguem abaixo os resultados obtidos pelos fundos em Janeiro:

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Crédito s - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valor es podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Janeiro/2012
BRASIL CAPITAL FIC FIM - Fundo de Investimento Multimercado

RETORNO ACUMULADO (% - eixo esquerdo) & PL (R$ MM - eixo direito)
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Atribuição de performance por mercado
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ANO

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Crédito s - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valor es podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Janeiro/2012
BC FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

RETORNO ACUMULADO (% - eixo esquerdo) & PL (R$MM - eixo direito)

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Janeiro 2012

ANO

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Crédito s - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valor es podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Janeiro/2012
BRASIL CAPITAL II FIC FIM - Fundo de Investimento Multimercado

RETORNO ACUMULADO (% - eixo esquerdo) & PL (R$ MM - eixo direito)

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Janeiro 2012

ANO

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Crédito s - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valor es podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Janeiro/2012
BC II FICFIA – Fundo de Investimento de Ações

RETORNO ACUMULADO (% - eixo esquerdo) & PL (R$MM - eixo direito)

VOLATILIDADE

Atribuição de performance por mercado
Janeiro 2012

ANO

A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Crédito s - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valor es podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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CARTA MENSAL: Janeiro/2012
Carteira de ações
Atribuição de performance por setor

Janeiro 2012

ANO

Posições da carteira de ações

Liquidez diária

%

Valor de mercado

%

< R$ 1MM

6,8%

< R$ 1 bi

2,6%

R$ 1MM - R$ 10MM

40,1%

R$ 1 bi - R$ 10 bi

71,2%

> R$ 10 MM

53,1%

> R$ 10 bi

26,2%

Exposição

%

Long

115%

Short

-33%

Exposição Líquida

82%

*Todos os dados desta carta são com cota de 31/01/2012 e as rentabilidades são líquidas de taxas de administração e performance.
A BC Gestão de Recursos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Os Fundos de Investimento não contam com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo Garantidor de Crédito s - FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de
impostos. Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valor es podem ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas
cotas. Fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Categoria ANBID: BC FIA - Fundo
de Investimento de Ações Outros e Brasil Capital FIM - Multimercado Macro.
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